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ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුව ව සින්තු රැකියා නියුක්තිය, රැකියා සියුක්තිය හා ශ්රමබලකාාය වැනි
සංඛයාති රැසා නරනතිය ළිබඳලක ාාන න ාත ේ ිරිපතරත  කිමේල් මුණින්තු රී කංාා ශ්රමබලක සීකක්ණයය රවත වු
කලයි. ලමබමබ සීකක්ණයය 1990 වසලතම න්ට ාාතමව මබය රානමබක් යටලත  වාතමෂිාව රවත වාලෙන යු කලයි. 2015
වතමණලේදී රැවැත වූලේ එමබ සීකක්ණය මබාකාලේ 35 වැතුනයි. ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුව ව
නිවාස ඒාා 6250ා නියැරියක් භාසිේලයතු 2015 හේුවන ාාතමව ව සකහා ශ්රමබලක සංඛයාති නිත්ත  ාු .ේ. එමබ
ාාතමව ලේ ක්ලණේත්ර ාටයුව  2015 කක්ලේ ්ලතම, ලන වැ්ලතම සහ ලාසැ්ලතම මබාස වක ණිළු රිවයිනමබ ආවුයය වන
රපතරි න්දුාු .ේ.
රී කංාාලේ වයස මවුරුදු 15ට වැඩි ජනෙහනය වැඩාුන වයලසේ රසුවන ජනෙහනයයි. වැඩාුන වයලසේ
ජනෙහනය මේපතතු සකාු කලන ලය ණි ාාකය ව ක රැකියාවා නියුක්ේ ලහ රැකියාවක් ලන ාළ ණිළු
ජනෙහනය ආතමථිා වශලයතු ක්රියාලීන  ජනෙහනය ලේ. 2015 හේුවන ාාතමව වට මුව රී කංාාලේ
.ස්ේල්තුව ෙේ ආතමථිා වශලයතු ක්රියාලීන  ජනෙහනය ලියනයන 9.9 ක් රමබය ලේ. ිතු 64.5 ා ප්රතිශේයක් ළිපතලි
ජනෙහනය වන මේු 35.5 ා ප්රතිශේය ෙැහැු  ජනෙහනය ලේ.
වැඩාුන වයලසේ රසුවන ජනෙහනය මේපතතු ආතමථිා වශලයතු ක්රියාලීන  ජනෙහනය ශ්රමබලකාාය ලකස හඳුතුවු
කලයි. ශ්රමබලකාායට මයත  වන ුද්ගෙකයිතු සංඛයාව වැඩාුන වයලසේ ජනෙහනලේ ප්රතිශේයක් ලකස ශ්රමබලක
සහභාගිත වේා මුරාේය ලකස හඳුතුවු කලයි (LFPR). 2015 හේුවන ාාතමව වට මාාක සලික්ණය ප්රතිරක වකට
මුව සමබස්ථ ශ්රමබලක සහභාගිේා මුරාේය 53.6 ක් වන මේු ිතු 75.4 ප්රතිශේයක් ුදරුණයිතුා 35.2 ප්රතිශේයක්
ස්ත්රීතුා ලේ.
ුද්ගෙකලයත් මාාක ලය ණි ාාකය ව ක මඩුමබ ේුලිතු රැයක්වත  වැටුප් කලන ලසේවාලයත්, ලසේවාලය ජාලයත්,
ේමබලේ වැඩ ාටයුව  ාුතුලනත් ලහ රවුලේ ආතමථිායට ාායාවතුලනත් ලකස කින්ය් වැඩා නිුේවුු 
ුද්ගෙකලයත් රැකියා නියුව  ුද්ගෙකලයත් ලකස න් ාුයි. ලමබමබ ාාතමව ව සකහා .ස්ේල්තුව ෙේ රැකියා
නියුක්තිායිතු ප්රමබායය ලියනයන 9.6 ක් ලේ. ඒ මේපතතු 47.2%ක් ලසේවා මංශලේ ා 27.5%ක් ාෘෂිාාතමලිා මංශලේ ා
25.3%ක් ාතමමබාතුේ මංශලේා නිුේ වී .ේ. ිහකමබ ලසේවා නියුක්තියක් ලසේවා මංශලේ ාක්නට කැලලන මේු ස්ත්රී
ුදරුණ ලාරාතමණවයටමබ එමබ ුටාව ාක්නට කැලේ. ාාතමමබාතුේ මංශලේ නිලය ජනය මවමබ මෙයක් ෙනී. ේවා 69%ා
ප්රතිශේයක් සතියාට රැය 40ාට වඩා වැඩ ාු .ති ලව වාතමේා වී .ේ.
මාාක ලය ණි ාාකය ව ක රැකියාවක් ලන මබැතිව, ලරු සති 4 ව ක රැකියාවක් ලස යලිතු න්ටී , රැකියාවක් ලසවීමබට
කින්ය් ක්රියා මබාතමෙයක් ෙත  හා ිරිපත සති 2 ව ක රැකියාවක් කැණ ය ලහ ත  එය කිමේමබට හැකියාවක්ා .ති ුද්ගෙකයිතු
රැකියා සිුහිේ ුද්ගෙකයිතු ලසේ සකාු කලයි. ණිළු රැකියා සිුහිේ ුද්ගෙකයිතු ප්රමබායය, ශ්රමබලකාාලේ ප්රතිශේයක්
ලකස රැකියා සිරැකියා මුරාේය ලකස හඳුතුවු කලයි. ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුව ලේ
මධ්යක්ණ ජනුාේ ආාාතමය ඒ.ලේ. සේුන්ංහ මබහේා ප්රාාශාු න්ියලේ 2015 හේුවන ාාතමව ලේදී .ස්ේල්තුව ෙේ
රැකියා සියුක්ති මුරාේය 4.3 % වන ලවයි. ේවා 2015 ව තුවන ාාතමව ලේදී එමබ මුරාේය 5.0% රමබය වූ ලව කහු
ප්රාාශ ාු න්ටී.

